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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.  15/09-12-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύει και του άρθρου 78 του Ν 4954/2022 ( ΦΕΚ 136 τ.Α), συνήλθε σε  τακτική,  διά 
ζώσης, συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις εννέα  (09) του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2022, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15.30 
(αντί 14.00), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 189334/3378/2-12-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Βαρέλης Δημήτριος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       5. Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
       6.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       7. Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       8. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης),   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης. 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία   4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου 
Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα  7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10.Παπαχρήστου Βασίλειος 
11.Παργανάς Σταύρος 12.Καλούδης Βασίλειος   13.Σπυρέλης Μιχαήλ  14.Γούσης Χρήστος 15.Γκούμας Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 16.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17.Σακαρέλης Δημήτριος 18.Ζάψας Γεώργιος 19..Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος 
(Άρης) 20.Λέκκα Χριστίνα 21.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 22.Νάνος Ευστάθιος 23.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 24.Δημητρίου Δημήτριος 25.Κιτσανού Μαργαρίτα 26.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)   
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  27.Πρέντζας Γεώργιος 28.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  29.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  30.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 31. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:32..Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :33.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 2. Ριζόπουλος Σπυρίδων και 3. Φραγκούλης Παύλος,  τακτικά 
μέλη  του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν 
 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά και Ανθούλα Κατηρτζίδη 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, θέμα: 
 
 

 
                        Θέμα 4ο  

                                                                                             ======== 

Λήψη απόφασης για συνένωση εδρών -διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ Δήμου Ζαγορίου -ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 64818/17-6-2022 (ΦΕΚ  

3223/23-06-2022 τ.Β’) αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄)  
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4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82/10-4-2012) ΄΄Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Μεταφορών, Δημοσίων 

Έργων κι άλλες διατάξεις ΄΄ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Την αριθμ. 8/36/25-7-2012 (ΦΕΚ 2393/28-08-2012, τεύχος Β’), απόφασή του  «Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων 

ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 83 του Ν. 4070/2012 (Α 82)», στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ. 6/51/07-09-2016 (ΦΕΚ 3290/13-10-2016 τ.Β΄),  9/49/17-9-2018 (ΦΕΚ 1232/11-4-2019 τ.Β),  6/12/26-4-2021 (ΦΕΚ 2085/20-5-

2021 τ.Β) και 6/20/18-4-2022 (ΦΕΚ 2420 18-5-2022 τ.Β),  όμοιές της 

6. Την επί του θέματος εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  Π.Ε. Ιωαννίνων,  όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο 

(Α.Π./Π.Σ.191938/3443/6-12-2022)  (συνημμένα με α/α: 68 στο φάκελο 2/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του 

Π.Σ.),  και στην οποία  διαλαμβάνονται τα κάτωθι:  

«Θέμα: Λήψη απόφασης για συνένωση εδρών - διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ- Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για την συνένωση σε μία ενιαία διοικητική μονάδα - έδρα ΤΑΞΙ στους Ασπραγγέλους, όλων των υφισταμένων μέχρι σήμερα διοικητικών εδρών 
ΤΑΞΙ του Δήμου Ζαγορίου. 

Με την υπ'αριθμό 8/36/25-7-2012 απόφαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο προέβη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4070/12 
στον καθορισμό των εδρών - διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ σε όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ως άνω κανονιστική απόφαση του Π.Σ. δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 2393/2012 τεύχος δεύτερο ΦΕΚ. 

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Π.Σ. και όσον αφορά τον καθορισμό των εδρών - διοικητικών μονάδων στο Δήμο Ζαγορίου στην Π.Ε. 
Ιωαννίνων, οι ως άνω έδρες - διοικητικές μονάδες ορίστηκαν όπως ο συνημμένος πίνακας που αποτελεί ταυτόσημο και αναπόσπαστο τμήμα της 
ως άνω απόφασης του Π.Σ. ήτοι: 

Ι. ΕΔΡΑ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: 

Δ.Δ. Γρεβενετίου Δ.Δ. Αγ. Παρασκευής Δ.Δ. Ανθρακίτη 

Δ.Δ. Δεματίου Δ,Δ. Δόλιανης Δ.Δ. Ελατοχωρίου 

ΔΔ. Ιτέας Δ.Δ. Καβαλλαρίου Δ.Δ. Καρυών 

Δ,Δ. Καστανώνος Ζαγορίου Δ.Δ. Μακρίνου Δ.Δ. Πέτρας 

Δ.Δ, Ποταμιάς ΔΔ. Τριστένου Δ.Δ, Φλαμπουραρίου 

Δ.Δ. Βοβούσας   

2. ΕΔΡΑ ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: 

Δ.Δ. Ασπραγγέλων Δ.Δ. Άνω Πεδινών Δ.Δ, Βίτσης 

Δ.Δ. Διλόφου Δ.Δ, Διποτάμου Δ.Δ. Ελάτης 

Δ.Δ. Καλουτά Δ.Δ, Κάτω Πεδινών Δ.Δ. Μανασή 

Δ.Δ. Δικορύφου Δ.Δ. Ελαφοποτάμου Δ.Δ. Μονοδεντρίου 

3. ΕΔΡΑ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: 

Δ.Δ, Τσεπέλοβου ΔΔ. Βραδέτου Δ.Δ. Βρυσοχωρίου 

Δ.Δ, Καπέσοβου Δ,Δ. Κήπων ΔΔ. Κουκουλίων 

Δ.Δ. Λεπτοκαριάς Ζαγορίου Δ.Δ. Νεγάδων ΔΔ. Σκαμνελίου 

Δ.Δ. Ηλιοχωρίου Δ.Δ. Λαϊστης Δ.Δ. Φραγκάδων 
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4. ΕΔΡΑ ΠΑΠΙΓΚΟ 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: 

Δ.Δ. Αρίστης Δ.Δ. Αγ. Μήνα Δ.Δ. Παπίγκου 

Δ.Δ. Μεσοβουνίου   

Από τους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ των υφιστάμενων πριν τον ως άνω καθορισμό εδρών των Τοπικών Διαμερισμάτων Τσεπέλοβου και Γρεβενιτίου, 
υφιστάμενες έδρες που συνενώθηκαν κατά τον ως άνω πίνακα, υποβλήθηκε μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Μεταφορών Επικοινωνιών της Π.Ε. το 
με αριθμό πρωτοκόλλου: 131821/19174/29-8-2022 αίτημα με το οποίο ζητούν, κατά τροποποίηση της άνω σχετικής απόφασης του Π.Σ. να 
συνενωθούν οι ως άνω καθορισθείσες έδρες στους Ασπραγγέλους (έδρα του Δήμου Ζαγορίου). Το ως άνω αίτημα έχουν υποβάλλει και με 
σχετικές προφορικές παραστάσεις των ιδίων στην Περιφέρεια Ηπείρου, ζητώντας όπως αντίστοιχα έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, να 
συμπεριληφθούν σε μία ενιαία έδρα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής και την εξυπηρέτησή τους, όπως του επιβατικού κοινού 
(εφαρμογή τιμολογίου 1 «μονής ταρίφας») είναι ορθολογική όπως παρόμοια έχει γίνει και σε άλλες ομοειδείς περιπτώσεις και επίσης θα 
τονώσει τον υγιή ανταγωνισμό. Θέτουν υπόψη ότι κατά τη διαδικασία του ως άνω καθορισμού των εδρών δεν έλαβαν γνώση της σχετικής 
διαδικασίας και ως εξ αυτού του λόγου ασκούν σήμερα το ως άνω αίτημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω αίτημα των ενδιαφερομένων, το δεδομένο, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της παραπάνω σχετικής 
απόφασης του Π.Σ., ότι και σε άλλες ομοειδείς περιπτώσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, έχει γίνει καθορισμός και θέσπιση ενιαίας 
έδρας σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου, τις βασικές αρχές με βάση τις οποίες το Π.Σ. στην ίδια απόφασή του προέβη 
στον καθορισμό εδρών — διοικητικών μονάδων, ήτοι με βάση το κριτήριο ότι η χωρική συνένωση όμορων τοπικών διαμερισμάτων και o 
καθορισμός ενιαίας διοικητικής μονάδας - έδρας ΤΑΞΙ, όπως προκύπτει από την συνένωση, διασφαλίζει την αμεσότερη και καλύτερη 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, βελτιώνει το μεταφορικό - επιβατικό έργο, τονώνει τον υγιή ανταγωνισμό και περιορίζει το κόστος 
μετακίνησης των κατοίκων, λόγω διερεύνησης της μονής ταρίφας, προτείνεται ο κατά τροποποίηση της άνω απόφασης του Π.Σ.. καθορισμός 
μίας ενιαίας έδρας, τους Ασπραγγέλους ως ενιαίας έδρας του Δήμου, στην οποία συνενώνονται όλες οι υφιστάμενες άδειες ΤΑΞΙ του Δήμου 
Ζαγορίου, όπως και όλων των τοπικών διαμερισμάτων, όπως αναφέρονται στον άνω πίνακα στα οποία δεν υφίσταται ήδη άδεια ΤΑΞΙ και με 
βάση τον σχετικό τύπο δεν προκύπτει περίπτωση έκδοσης νέας άδειας ΤΑΞΙ. Επιπλέον, προτείνεται ο καθορισμός θέσεων στάθμευσης 
(πιάτσες) στον οικισμό κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ζαγορίου, οι οποίοι αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες, σε πρόσφορο 
σημείο κατά περίπτωση όπου υπάρχει σχετική πρόσβαση (κεντρική πλατεία οικισμού, είσοδος οικισμού, κ.λπ.). 

       Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών Ιωαννίνων» 

7. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, που πρότεινε να γίνει αποδεκτή η προτεινόμενη εισήγηση, για τους λόγους που 

αναφέρονται σε αυτή 

8. Τις τοποθετήσεις των  επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

       & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 
                  Αποφασίζει ομόφωνα 

(απόφαση: 15/57/9-12-2022 ) 

Αα. Τη συνένωση σε μία ενιαία διοικητική μονάδα-έδρα ΤΑΞΙ, τους ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥΣ, όλων των υφιστάμενων μέχρι σήμερα 

διοικητικών μονάδων-εδρών  ΤΑΞΙ του ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, όπως καθορίστηκαν με την ως άνω υπ΄ αριθμ. 8/36/25-7-2012 (ΦΕΚ 2393/28-8-

2012 τ.Β΄) απόφαση, όπως και όλων των τοπικών διαμερισμάτων, όπως αναφέρονται στον ως άνω πίνακα στα οποία δεν υφίσταται ήδη 

άδεια ΤΑΞΙ και με βάση τον σχετικό τύπο δεν προκύπτει περίπτωση έκδοσης νέας άδειας ΤΑΞΙ 

 

Μετά την ως άνω συνένωση, οι ΑΣΠΡΆΓΓΕΛΟΙ  καθορίζονται ως ενιαία διοικητική μονάδα -έδρα ΤΑΞΙ όλου του ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ. 

 

Με τον ως άνω καθορισμό ενιαίας διοικητικής μονάδας — έδρας ΤΑΧΙ, όπως προκύπτει από την συνένωση, διασφαλίζεται η αμεσότερη και 

καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, βελτιώνεται  το μεταφορικό - επιβατικό έργο, τονώνεται ο υγιής ανταγωνισμός και 

περιορίζεται  το κόστος μετακίνησης των κατοίκων, λόγω διεύρυνσης της μονής ταρίφας. 
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 β. Τον  καθορισμό θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) στον οικισμό κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ζαγορίου, οι οποίοι 

αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες, σε πρόσφορο σημείο κατά περίπτωση όπου υπάρχει σχετική πρόσβαση (κεντρική πλατεία 

οικισμού, είσοδος οικισμού, κ.λπ. 

 

Β. Την τροποποίηση της αριθμ. 8/36/25-7-2012 (ΦΕΚ 2393/28-08-2012, τεύχος Β’) «Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών 

μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 83 του Ν. 4070/2012 (Α 82)» αρχική απόφασής του, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 

6/51/07-09-2016 (ΦΕΚ 3290/13-10-2016 τ.Β΄), 9/49/17-9-2012 (ΦΕΚ 1232/11-4-2019 τ.Β),  6/12/26-4-2021 (ΦΕΚ 2085/20-5-2021 τ. Β΄) και 

6/20/18-4-2022 (ΦΕΚ 2420 18-5-2022 τ.Β),   όμοιές της, με τον καθορισμό  σε μία ενιαία διοικητική μονάδα –έδρα ΤΑΞΙ, τους ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥΣ, 

των υφιστάμενων εδρών του ίδιου Δήμου και όλων των τοπικών διαμερισμάτων, όπως αναφέρονται στον ως άνω πίνακα στα οποία δεν 

υφίσταται ήδη άδεια ΤΑΞΙ 

  

Γ. Με την ως άνω τροποποίηση, δεν προκύπτει περίπτωση έκδοσης νέας άδειας ΤΑΞΙ, με βάση το σχετικό τύπο, όπως ορίζεται από 

το Νόμο. 

 

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η αριθμ.  8/36/25-7-2012 (ΦΕΚ 2393/28-08-2012, τεύχος Β’)  απόφαση του Π.Σ., όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με  τις αριθμ. 6/51/07-09-2016 (ΦΕΚ 3290/13-10-2016 τ.Β΄) ,  9/49/17-9-2018 (ΦΕΚ 1232/11-4-2019 τ.Β), 6/12/26-4-2021 (ΦΕΚ 

2085/20-5-2021 τ. Β΄) και 6/20/18-4-2022 (ΦΕΚ 2420 18-5-2022 τ.Β),   όμοιές της  

 
Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης 

 

 

Σημειώνεται ότι η παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε θετικά με την πρόταση να αναφερθούν στην απόφαση σαν υποχρεωτικές 

θέσεις στάθμευσης τα  Δ.Δ. Τσεπέλοβο, Άνω Πεδινά, Μηλιωτάδες και Κήποι. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
         Τρομπούκης Δημήτριος 
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 
      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΕΓΚ7Λ9-9Ψ3
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